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Vlinders

Vrijwilligers: Irene Heesen, René Versteegen
Vlinderroute wordt geteld voor Vlinderstichting
Onderdeel landelijk vlindermeetnet
20 trajecten van 50 meter

Totaal aantal waargenomen soorten: 30
Maximaal aantal soorten in een jaar: 22
Gemiddeld aantal soorten: 18
Buiten de vlinderroute: koniginnenpage



Dagvlinders



Succesvol



Amfibieën en reptielen

Vrijwilliger: Jan Stronks

Gewone soorten amfibieën, in poel en Markeplas

(jaarlijkse paddentrek)
In 2002: larven kamsalamander in poel!
Nog geen boomkikkers



Bijen, wespen, mieren, sprinkhanen en libellen

Vrijwilligers: familie Pijfers, Jan Stronks (libellen),
Vlinderstichting (sprinkhanen)

Aantal soorten spectaculair groot:
Bijen: 81 soorten, 65% tamelijk - zeer zeldzaam, 11 op
Rode Lijst (roodspriet- en stomptandwespbij, Nomada)
Wespen: 87 soorten, 39% afnemend NL
Mieren: 7 soorten
Sprinkhanen: 7 soorten
Libellen: 15 (vrij) algemene soorten



Bijen en wespen:
succesfactoren

Afgegraven, schrale
kopeinden
kale bodem voor
nestgelegenheid
Op het zuiden
gelegen; warm

Ingezaaide kruiden
uit omgeving
bloemen voor
nectar, insecten als
voedsel



Zoogdieren

Vrijwilligers: Jan Wagenvoort, Ed Cost, Henriette van der Loo

Tableau de la troupe:
haas, konijn, ree
eekhoorn
steenmarter, bunzing, wezel, hermelijn
vos
9 soorten muizen uit braakballen van kerkuil
4 soorten vleermuizen



Vestiging das: kroon op het werk

In 2006 eerste tekenen, in 2009 bewoonde burcht
Landelijk toename
Wel enige schade in grasland: op zoek naar engerlingen!



Samengevat



Inpassing natuur op De Marke

Op 1,3 ha nieuwe natuur aangelegd, 2,4% van de 55 ha

Goed inpasbaar in bedrijfsvoering

Voor deel natuurbeheerovereenkomst SAN/SNL:

Randenbeheer

Landschapselementen

Voordeel natuur voor De Marke: positieve reacties, zelf
plezier erin
Biodiversiteit: weerbaarder systeem/natuurlijke bestrijding
Maaisels randen als bron voor organische stof
Wandelpad maakt natuur toegankelijk voor iedereen



Succesfactoren natuur op De Marke

Succesfactoren
Gedegen natuurplan
Afgraven toplaag, diepploegen:snelle verschraling
Inzaai streekeigen kruiden met zaad uit de regio
Goede expositie:

randen in zon vegetatie, insecten
gradiëntsituaties

Bundelen van natuurelementen:
schrale zoom langs houtwal of bosje robuust

Nestkasten:
steen-, kerk-, bosuil, torenvalk, huiszwaluw, mezen,
bonte vliegenvanger



Brochure

te downloaden
door te googlen
op:
De Marke

Agrarisch
natuurbeheer

Natuurplan de Marke



Toekomst
• De Marke doet mee in de Gebiedsaanvraag van VALA

voor ANLb 2016.
• Voorbeeldbedrijf voor agrarisch natuurbeheer op

zandgrond: Wat op De Marke is toegepast en
gerealiseerd is precies wat beoogd wordt in ANLb
nieuwe stijl. Aan de leefgebieden Droge en Natte
dooradering en agrarisch waterbeheer wordt al op
passende wijze invulling gegeven. Veel doelsoorten
hebben hier hun leefgebied gevonden.

• Natuurinclusieve landbouw: biodiversiteit nog meer
een onderdeel laten worden van het bedrijfsysteem.
Functionele biodiversiteit, ANLb 2016, Vergroening
GLB, Focus Planet Friesland Campina.

• Samen met VALA een rol spelen in educatie en
voorlichting (agrariërs en groen onderwijs).



Groenblauwe dooradering effectief voor
biodiversiteit op landbouwbedrijven

Dank voor u aandacht


